Referat af generalforsamlingen den 5. marts 2022 i St. Vejleå kogræsserforening

1. Valg af dirigent og referent
Ebbe valgt som dirigent og Bjørn som referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne
Formanden bød velkommen og gav et fyldestgørende referat af sidste års aktiviteter, han
nævnte bla. de problemer vi havde haft med at skaffe lam, da vores leverandør var stoppet.
Problemet blev løst ved at der blev indgået samarbejde med Christiansholms fåreavl.
Samarbejdet er gået rigtigt godt.
Der blev solgt 19 lam og 4 kalve i 2021
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
3. Aflæggelse af revideret regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
Regnskab for 2021 blev godkendt
Budget for 2022 blev godkendt, dog er der tvivl om hvad det vil koste at få udbedret skader
på fangstfolden.
4. Rettidigt indkomne forslag
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring i den periode bestyrelsesmedlemmer er valgt
for, fra 1 år til 2 år, dette blev godkendt
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af varsel for indkomne forslag, fra 1 måned til
14 dage før generalforsamling, dette blev godkendt.
5. Fremlæggelse af, herunder fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2022 er at beløbet er uændret i forhold til sidste år,
dette blev godkendt.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Alle medlemmer af bestyrelsen og suppleanterne ønskede at fortsætte arbejdet, ingen
andre stillede op, så bestyrelsen er uændret. Formand og medlemsansvarlig er valgt for 2 år,
resten af bestyrelsen er på valg næste år, men her for en 2 årig periode, suppleanterne er
stadig på valg hvert år.
7. Valg af revisor
Revisor blev genvalgt.
8. Eventuelt.
Grøn dag er d. 7/5, alle er velkomne.
Der var en del snak om hvordan man kan værge flere medlemmer, bla. blev der diskuteret
vores brochure, og muligheden for at opstille en form for skilt som kan ses fra motorvejen.
Endeligt blev der snakket om udarbejdelse af en folder der kan tages ved folden og sendes
digitalt til medlemshvervning.
Det blev diskuteret problemer med PFOS. Der er en igangværende dialog med kommunen,
for at få undersøgt om det overhovedet er et problem på vores marker.
Dyrenes vand er fra kommunen, altså det samme vand som kommer ud af hanen.

Der blev snakkes om at suppleanterne også skal vælges for 2 år, dette bør gøres til et forslag
til næste generalforsamlingen.
Sidst på mødet fik vi at vide at vores pris på lam er fra Christiansholms fåreavl er uændret:
1.250,- kr.

